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Zápisnica č. 1/2022 

z rokovania Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu 

 

 

Dátum  23.02.2022 o 15:30 hod. 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny  

Program: podľa pozvánky  

 

 

Krátka informácia k jednotlivým bodom programu 

 

1. Otvorenie a schválenie programu rokovania 

 

Rokovanie Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu (ďalej aj „Výbor“) otvoril predseda 

výboru doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc. a oboznámil prítomných členov s programom rokovania výboru.  

 

2. Kontrola úloh  

 

Členovia výboru prerokovali stav plnenia úloh z ostatného riadneho rokovania výboru a skonštatovali, 

že všetky úlohy boli splnené. 

 

3. Návrh Správy o činnosti Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho auditu za rok 2021 

 

Členovia výboru prerokovali a schválili Správu o činnosti Výboru pre zabezpečenie kvality štatutárneho 

auditu za rok 2021 a poverili generálnu riaditeľku Úradu pre dohľad nad výkonom auditu jej 

predložením na najbližšie rokovanie Rady Úradu pre dohľad nad výkonom auditu. 

 

4. Prerokovanie správ z previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu 

 

Členovia výboru prerokovali tri správy z previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu 

a odporučili Úradu pre dohľad nad výkon auditu ďalší postup. 

 

5. Prerokovanie žiadosti o zníženie počtu hodín sústavného vzdelávania podľa § 31 ods. 2 

zákona č. 423/2015 Z. z. 

 

Výbor prerokoval žiadosť o zníženie počtu hodín sústavného vzdelávania predloženú podľa § 31 ods. 2 

zákona č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 31/2002 Z. z. 

o účtovníctve v znení neskorších predpisov a odporučil Úradu ďalší postup. 

 

6. Schválenie gestorov previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu 

 

Výbor schválil gestorov plánovaných previerok zabezpečenia kvality štatutárneho auditu. 
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7. Rôzne 

 

Členovia výboru prerokovali a vzali na vedomie: 

• dve oznámenia od audítorskej spoločnosti o odstúpení počas vykonávania  štatutárneho auditu, 

• informáciu z prešetrenia anonymného podnetu ohľadom podozrenia na sfalšovanie správy 

audítora, a 

• Metodický pokyn k zisteniam z previerok a dohľadov  Úradu pre dohľad nad výkonom auditu, 

 

Členovia výbor ďalej prerokovali, odporučili a schválili: 

• ďalší postup k dvom podnetom, ktoré boli doručené Úradu pre dohľad nad výkonom auditu, 

• doplnenie zoznamu kontrolórov a osôb vykonávajúcich dohľad. 

 

 

 

Zapísala:  Jana Jahnová 

 

 

 

Schválil:   doc. Ing. Peter Hrnčiar, CSc. 


